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I.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Gminą Miasta Złotów.
1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.
1.3. Mapy do celów projektowych wykonana przez Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Mariusz
Lipiński.
1.4. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
1.5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w Złotowie w zakresie
budowy zjazdu na działkę ewid. 24/12.
Zakresem opracowania jest Projekt Budowlany Branży Drogowej.
Obiekty zlokalizowane są w Złotowie działkach nr :
Zadanie

Obręb Działki nr

Wjazd z drogi wojewódzkiej

89

1, 23/1, 24/1

3. Opis stanu istniejącego
Teren przeznaczony pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 188 w Złotowie w zakresie budowy
zjazdu na działkę ewid. 24/12 posiada nawierzchnię gruntową, która obecnie wykorzystywana jest
jako teren zielony. Projektowany zjazd przechodzić będzie przez istniejący chodnik wzdłuż drogi
wojewódzkiej. Obecnie istniejący wjazd na działkę nr 23/9 w związku z budową wjazdu na
parking zostanie zachowany.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w Złotowie w zakresie budowy zjazdu na działkę ewid.
24/12. Ma za zadanie umożliwienie wjazdu na gminną drogę dojazdową zlokalizowaną na działce
ewid. nr 24/12. Projekt utwardzenia drogi gminnej wg oddzielnego opracowania.
5. Zestawienie parametrów charakteryzujących inwestycję
Długość
Nazwa zadania
[m]
Zjazd z drogi wojewódzkiej
8,20

Powierzchnia
[m2]
56,45

6. Informacja archeologiczna
Teren inwestycji nie leży na terenach chronionych krajobrazowo oraz archeologicznie
konserwatorskich.
7. Charakterystyka wpływu na środowisko
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym dla komunikacji publicznej
zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania terenu.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych znajdują się powyżej poziomu wody
gruntowej, zatem inwestycja nie spowoduje zmian w przepływie wód podziemnych.
Z kolidujących terenów zieleni z terenami utwardzonymi warstwa ziemi urodzajnej
3

zostanie zebrana i odpowiednio w innym miejscu ponownie wykorzystana.
Obszar, na którym zlokalizowana jest Inwestycja nie podlega uzgodnieniom z konserwatorem
zabytków.
Ponadto inwestycja nie leży na terenie obszarów : wybrzeży, górskich, leśnych, objętych
ochroną ujęć wodnych, zbiorników wodnych, Natury 2000.
.

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Piluszczyk
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II.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawowe parametry techniczne
- droga wojewódzka nr 188
 szerokość drogi wojewódzkiej – 7,00 m
 spadki poprzeczne – 2,00 %
- zjazd na drogę gminną
 szerokość – 5,00 m
 spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem podłużnym drogi wojewódzkiej – 0,94%
oraz 1,17%
 promienie łuków – 6,00 m
2. Charakterystyka stanu istniejącego
Teren przeznaczony pod budowę zjazdu posiada nawierzchnię gruntową, która obecnie
wykorzystywana jest jako teren zielony. Projektowany zjazd przechodzić będzie przez
istniejący chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej. Obecnie istniejący wjazd na działkę nr 23/9 w
związku z budową utwardzenia drogi gminnej nie zostanie zlikwidowany.
3. Konstrukcja nawierzchni
 zjazd
a. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
b. podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
c. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20 cm,
d. warstwa odsączająca gr. 15 cm,
4. Krawędzie wjazdu
a. obramowanie zjazdu opornikiem drogowym 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z
betonu C-12/15.
b. odcięcie zjazdu od drogi wojewódzkiej nr 188 zaniżonym krawężnikiem betonowym na
ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15.
5. Pobocza i tereny zieleni
Istniejące pobocza i tereny zieleni należy odtworzyć do stanu pierwotnego.
6. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych z wjazdu projektuje się powierzchniowo na przyległy teren
zielony oraz na drogę wojewódzką nr 188.
7. Urządzenia obce i inne przeszkody
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć energetyczna napowietrzna, częściowo z oświetleniem ulicznym
- sieć telekomunikacyjna
- sieć gazowa.
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8. Wycinka drzew
Nie przewiduje się wycinki drzew. Istniejące drzewo do przesadzenia we wskazane miejsce
przez zarządcę drogi.
9. Wykonawstwo robót
a. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami technicznobudowlanymi.

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Piluszczyk
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III.

INFORMACJA BIOZ
1.Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 188
w Złotowie w zakresie budowy zjazdu na działkę ewid. 24/12..
Wystąpią następujące roboty :






Roboty rozbiórkowe
Ziemne powierzchniowe korytowanie pod warstwy drogi
Profilowanie i zagęszczanie kruszywa,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
Układanie oporników drogowych oraz krawężników betonowych

2.Wykaz obiektów istniejących :
 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacji sanitarnej
 sieć energetyczna
 sieć gazowa
3.Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Sieci uzbrojenia terenu a w szczególności sieć energetyczną i gazowa.
4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych - ruch pieszych i samochodowy.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu :
 Użytkowników sąsiadujących posesji należy poinformować o czasie, miejscu występujących
zagrożeń wynikających z prowadzenia robót budowlanych.
 Wywiesić odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.
6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia robót budowlanych :
 Wydzielenie terenu prowadzenia robót budowlanych
 Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych
 Wyznaczenie dróg objazdów i ruchu pieszego
 Wyznaczenie dróg transportowych i ewakuacyjnych
 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów
 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Piluszczyk
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IV.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że :

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 188 W ZAKRESIE
BUDOWY ZJAZDU NA DZIAŁKĘ EWID. 24/12
W ZŁOTOWIE
jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Imię i nazwisko
PROJEKTANT

GRZEGORZ

DROGOWY

PILUSZCZYK

SPRAWDZAJĄCY

STANISŁAW

PROJ. DROGOWY

SZATANIK

Zakres i nr uprawnień budowlanych

Podpis

Do projektowania bez ograniczeń w
specjalności drogowej
Nr ewid. WKP/0099/PWOD/04
Do projektowania bez ograniczeń w
specjalności drogowej
Nr ewid. UAN-8345/847/

Złotów, maj 2015 r.
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V.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA PIIB.
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